ZMLUVA O DIELO č. 20165202
( §631 a nasl. Občianskeho zákonníka)
uzatvorená v Košiciach dňa 1.07.2016
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
zastúpená:
ďalej len:

Knižnica pre mládež mesta Košice
Kukučínova 2, 043 59 Košice
00189006
2020785910
0502316005/5600
SK56 5600 0000 0005 0231 6005
Mgr. et Mgr. Iveta Hurná
"objednávateľ"

a
Meno a priezvisko: Vlastimil Pisko
Adresa:
Národná trieda 79, 040 01 Košice
DIČ alebo rodné číslo:
Bankové spojenie:
510418001/5600
ďalej len
"zhotoviteľ"

I. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je vymaľovanie vnútorných priestorov pobočky Knižnice pre mládež mesta
Košice č. P-6 Humenská 6, Košice podľa špecifikácie
a) opis práce: - škrabanie, penetrácia, výspravky a opravy stien, maľovanie vnútorných priestorov a nátery
soklov na 1. 2 NP, zakrytie dverí sadrokartonom – 140 m2 x 3,50 EUR = 490,00 EUR
b) miesto výkonu práce: Pobočka KMK Humenská 6, 040 11 Košice
c) termín realizácie: 4. júla 2016 – 22. júla 2016
II. Odmena
1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v celkovej výške 490,- EUR (slovom: štyristodeväťdesiat
EUR). Táto suma je odmena za výkon diela a zahŕňa aj výdavky súvisiace s realizáciou predmetu zmluvy,
ako sú náklady na cestovné náklady, náklady spojené s použitím vlastného náradia. Cena diela nezahŕrňa
náklady spojené s obstaraním a dopravou materiálu potrebného na realizáciu diela.
2. Odmena bude zhotoviteľovi vyplatená prevodom na účet zhotoviteľa po vykonaní a odovzdaní diela, v
lehote do 14 dní odo dňa prevzatia diela.
III. Povinnosti zmluvných strán
1. Zhotoviteľ je povinný realizovať predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu a v termíne osobne, s
odbornou starostlivosťou a na vlastné nebezpečenstvo. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné
predpisy, vnútorné predpisy objednávateľa, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zodpovedá za
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
2. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby zhotoviteľ mohol
vykonávať svoju činnosť v požadovanom rozsahu, kvalite a časovom limite.

IV. Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť
nadobudne v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená v súlade s § 47a ods. 1
Občianskeho zákonníka.
2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu uskutočniť výlučne formou písomných dodatkov k tejto zmluve,
podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmeny a doplnky uskutočnené inou formou
sa považujú za neplatné a pre účastníkov nie sú záväzné.
3. V prípade, ak dôjde k porušeniu touto zmluvou založeného právneho vzťahu, v dôsledku nesplnenia
povinností stanovených touto zmluvou, má poškodená zmluvná strana právo na náhradu škody, ktorá jej
tým vznikla.
4. V súlade s §11 zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, zhotoviteľ súhlasí
so spracovaním jeho osobných údajov objednávateľom, v rozsahu v akom sú uvedené v tejto zmluve, pre
potreby dosiahnutia predmetu tejto zmluvy a za účelom ich spracovania v informačných systémoch
objednávateľa ako aj oprávneného zverejňovania údajov v súlade s platnou právnou úpravou. Zhotoviteľ
udeľuje súhlas dobrovoľne, na dobu neurčitú. Po ukončení platnosti tejto zmluvy a vysporiadaní všetkých
záväzkov a pohľadávok súvisiacich s touto zmluvou môže súhlas kedykoľvek odvolať písomným
oznámením objednávateľovi.
5. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, pričom objednávateľ dostane dve jej vyhotovenia a
zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
6. Účastníci prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že ju uzatvorili vážne a
slobodne, nie v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
V Košiciach dňa 1. júla 2016

.............................................................
Objednávateľ

.......................................................................
zhotoviteľ

